
  

 
Ben jij op je plek in een rol waar je een effectief preventief onderhoudsplan kan opstellen en 
coördineren en waarin je je bezig houdt met verbetering van apparatuur en machines ? 

Dan is dit je kans ! 

 

Oosterwolde  Plastic Industrie B.V. is een producent van kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze 
organisatie maakt deel uit van de Oerlemans Packaging Groep met vestigingen in Genderen, Giessen, Goor 
(Perfon), Hillegom (Plasthill), Edam (Fardem) en Geldermalsen (Flexpak). Ruim 600 gemotiveerde 
medewerkers produceren vele innovatieve producten die wereldwijd geleverd worden aan langdurige 
relaties in de verpakkingsindustrie, retail en tuinbouw. De zes bedrijven vormen samen één solide 
onderneming. Continu hebben we plaats voor gemotiveerde werknemers die een belangrijke bijdrage 
willen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze ondernemingen en die houden van uitdagingen die 
klanten met ons willen aangaan. 

Voor onze Technische Dienst  in Oosterwolde zijn wij  op zoek naar een gedreven: 

TECHNISCH ONDERHOUDSMANAGER  

Functie: 

 Je bent verantwoordelijk voor het preventief onderhoud bij OPI. Je ontwikkelt en organiseert het 
preventief onderhoud van het machinepark, het gebouw en de installaties en je draagt zorg voor 
de tijdige uitvoering door o.a. aansturen van de TD 

 Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en het bestellen van de benodigde 
onderdelen 

 Je neemt de leiding in de uitvoering van technische projecten 

 Je initieert en implementeert proces innovaties en machinemodificaties en je houdt je op de 
hoogte van technische ontwikkelingen 

 Je analyseert storingen en kunt deze snel en efficiënt oplossen  
 
Je profiel: 

 Hbo-niveau in elektrotechnische en/of mechanische richting 

 Affiniteit met het aansturen van medewerkers 

 Goede organisatorische vaardigheden en gestructureerd werken 

 Analytisch vermogen  

 Gemotiveerde en flexibele instelling 
 
Wat biedt Oosterwolde Plastic Industrie jou?  

 Een informele prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving 

 Fulltime dienstverband in dagdienst 

 Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor verdere ontplooiing  
 
Informatie en sollicitatie: 

Ben jij de persoon die energie krijgt om samen met het TD team het maximale eruit te halen? Informeer 
telefonisch bij de heer R. de Jonge via tel. 0516-516608 of stuur je schriftelijke sollicitatie naar 
Oosterwolde Plastic Industrie B.V. t.a.v. Tiny Ritsema. Uiteraard kun je deze ook e-mailen naar     
tr@opi-plastics.nl. Voor meer informatie over onze onderneming; www.opi-plastics.nl 
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